
Спецкурс 

Ділова кореспонденція та її переклад  

 

1 семестр магістратури 

 

Загальна кількість годин: 150 

Лектор: доц. Вороніна К.В. 

Вид дисципліни: за вибором 

Кількість кредитів: 5  

 

Попередні умови для вивчення: вступ до перекладознавства, нормативний курс практики 

перекладу 

 

Мета полягає у створенні теоретичної бази, необхідної для подальшого удосконалення 

фахової компетенції майбутніх перекладачів, зокрема, навичок і умінь практичної 

перекладацької діяльності, а також формуванні фахових знань спеціаліста, здатного 

працювати в галузі зовнішньоекономічних відносин, зокрема, у структурах, які забезпечують 

реалізацію даного виду діяльності. Зміст спецкурсу передбачає виклад головних 

особливостей укладання та перекладу міжнародних контрактів українською та англійською 

мовами. Курс пов’язаний із циклом інших теоретичних та практичних дисциплін 

перекладознавчого циклу (Вступ до перекладознавства, практика перекладу, порівняльна 

граматика, порівняльна лексикологія, порівняльна стилістика, галузевий переклад).   

Завдання: забезпечення необхідних фонових знань, необхідних перекладачеві для роботи з 

міжнародними контрактами, засвоєння ключових понять, поширених у галузі міжнародних 

економічних відносин, лексикологічних та стилістичних особливостей англо-українського та 

україно-англійського перекладу, а також вдосконалення навичок письмового та усного 

перекладу.  
 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: основні поняття, поширені в зовнішньоекономічній діяльності, лексико-стилістичні 

особливості укладання та перекладу міжнародних контрактів.  

вміти: виконувати письмовий та усний англо-український та україно-англійський  переклад 

міжнародних контрактів.   

 

Структура: лекції – 8, самостійна робота – 142. 

Форма контролю: залік  

Мова викладання: українська, англійська  
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